
 
 

 

Łomża, dnia  15.12.2022 r. 

 

WIT.271.6.2022       

 

 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SWZ  

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie Planu 

Rozwoju Informatyzacji Miasta Łomża do roku 2030” 

 

 

Zamawiający, Miasto Łomża działając na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 7 ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710  

z poźn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, 

zwanej dalej „SWZ” w następującym zakresie:  

 

 

1. W Rozdziale XIX Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów  

i sposobu oceny ofert, ust. 2, pkt 2 Kryterium nr 2 – Liczba opracowanych dokumentów 

strategicznych przez osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia:  

1) po lit. f) dodaje się zapisy w brzmieniu lit.: 

 

„g) W przypadku wskazania w formularzu ofertowym więcej niż 1 osoby dana oferta  

w ramach kryterium nr 2 otrzyma liczbę punktów odpowiadającą doświadczeniu osoby  

z najniższym wykazanym doświadczeniem. 

h) Zmiana wskazanej osoby będzie dopuszczalna w trakcie realizacji zamówienia tylko  

w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w drodze aneksu do umowy – na osobę  

o co najmniej takim samym doświadczeniu.” 

 

2) lit. c otrzymuje brzmienie: 

c) „Wykonawca deklaruje liczbę opracowanych dokumentów strategicznych przez osobę 

wyznaczoną do realizacji zamówienia w załączniku nr 1 do SWZ „Formularz ofertowy”. 

Osoba wskazana przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowym” musi uczestniczyć  

w opracowaniu strategii i będzie wskazana w § 4, ust. 3, pkt. 1 umowy jako 

koordynator realizacji zamówienia.”  

 

2. W Załączniku nr 3 do SWZ - wzór umowy §4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

 

„O każdej zmianie osób upoważnionych do realizacji umowy Strony poinformują się 

pisemnie. Zmiana osób nie wymaga sporządzenia aneksu z wyjątkiem zmiany osoby 

wskazanej §4 ust. 3 pkt 1 – zmiana w tym zakresie będzie dopuszczalna w trakcie realizacji 

zamówienia tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w drodze aneksu do umowy 

– na osobę o co najmniej takim samym doświadczeniu jak określono to w ofercie 

Wykonawcy.” 

 



 
3. W Załączniku nr 3 do SWZ - wzór umowy §4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Ze strony Wykonawcy: 

1) koordynatorem realizacji zamówienia jest:…………………………” 

 
 
 

Powyższe zmiany są integralną częścią SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.  

 

 


